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 نجوم مسعد النادي الرياضي   (20) –( 20)شباب مسعد        النادي الرياضي مسعد

 مسعدسونلغاز لنادي الرياضي ا   (22) –( 20)  أهلي مسعد      النادي الرياضي  مسعد

  أم العظامالنادي الرياضي    (لم تجـــــري)         بلدية زكار النادي الرياضي زكار

 نجوم مسعد النادي الرياضي   (20) –( 22)شباب مسعد        النادي الرياضي مسعد

 سونلغاز مسعدلنادي الرياضي ا   (20) –( 20)  أهلي مسعد      النادي الرياضي  مسعد

  أم العظامالنادي الرياضي    (لم تجـــــري)بلدية زكار          النادي الرياضي زكار

 نجوم مسعد النادي الرياضي   (20) –( 20)شباب مسعد        النادي الرياضي مسعد

 سونلغاز مسعدلنادي الرياضي ا   (22) –( 20)  أهلي مسعد      النادي الرياضي  مسعد

  أم العظامالنادي الرياضي    (لم تجـــــري)بلدية زكار          النادي الرياضي زكار

http://www.lwfdjelfa.com/


7 

LWF Djelfa ....... www.lwfdjelfa.com21.79 / Fax : 027.90.24.37 / Site Web : Tel : 027.90.  /الموقع االلكترونً/   9779.79.727.ف/   -  9779.791779.ر.و.ك.ق.الجلفة.......هـ: 

 سبورتينغ زنينة النادي الرياضي   (لم تجـــــري)  رجي بن يعقوب  ت النادي الرياضي به يعقىب

 أهلي اإلدريسيةلنادي الرياضي ا  (20) –( 20)  جوهرة ب الدويسالنادي الرياضي  الدويس

  نصر الشارفالنادي الرياضي    (22) –( 20)مستقبل اإلدريسية    النادي الرياضي اإلدريسية

  مولدية القديدالنادي الرياضي   (20) –( 20)       وداد الزعفران النادي الرياضي السعفران

 سبورتينغ زنينة النادي الرياضي   (20) –( 20)  ترجي بن يعقوب   النادي الرياضي به يعقىب

 أهلي اإلدريسيةلنادي الرياضي ا  (22) –( 20)  جوهرة ب الدويسالنادي الرياضي  الدويس

  نصر الشارفالنادي الرياضي    (22) –( 22)مستقبل اإلدريسية    النادي الرياضي اإلدريسية

  مولدية القديدالنادي الرياضي   (22) –( 20)وداد الزعفران        النادي الرياضي السعفران

 سبورتينغ زنينة النادي الرياضي   (22) –( 22)  ترجي بن يعقوب   النادي الرياضي به يعقىب

 أهلي اإلدريسيةلنادي الرياضي ا  (22) –( 20)  جوهرة ب الدويسالنادي الرياضي  الدويس

  نصر الشارفالنادي الرياضي    (20) –( 20)مستقبل اإلدريسية    النادي الرياضي اإلدريسية

  مولدية القديدالنادي الرياضي   (20) –( 22)وداد الزعفران        النادي الرياضي السعفران
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  أمل م الجلفة         النادي الرياضي     (20) – (20)     شباب ع معبد  النادي الرياضي عيه معبد

 فتح المليليحةلنادي الرياضي ا    (لم تجـــــري)    وداد ع أفقه    النادي الرياضي  الجلفة

 إتحاد أ نايلالنادي الرياضي      (20) – (20) شبيبة ح بحبح     النادي الرياضي حاسي بحبح

  وئام الجلفةالنادي الرياضي      (20) – (20)      قدما ال الجلفة النادي الرياضي الجلفة

  أمل م الجلفة         النادي الرياضي     (20) – (22)     شباب ع معبد  النادي الرياضي عيه معبد

 فتح المليليحةلنادي الرياضي ا    (لم تجـــــري)    وداد ع أفقه    النادي الرياضي  الجلفة

 نايل إتحاد أالنادي الرياضي      (20) – (20)شبيبة ح بحبح      النادي الرياضي حاسي بحبح

  وئام الجلفةالنادي الرياضي      (لم تجـــــري)قدما ال الجلفة       النادي الرياضي الجلفة

  أمل م الجلفة         النادي الرياضي     (20) – (20)     شباب ع معبد  النادي الرياضي عيه معبد

 فتح المليليحةلنادي الرياضي ا    (لم تجـــــري)    وداد ع أفقه    النادي الرياضي  الجلفة

 إتحاد أ نايلالنادي الرياضي      (20) – (22)شبيبة ح بحبح      النادي الرياضي حاسي بحبح

  وئام الجلفةالنادي الرياضي      (20) – (22)قدما ال الجلفة       النادي الرياضي الجلفة
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 بلدية بنهار النادي الرياضي  (20) –( 20)      وداد س لعجال النادي الرياضي السيدي لعج

 شباب ع أفقهلنادي الرياضي ا  (20) –( 20)       شباب ح فدولالنادي الرياضي  حاسي فدول

  مولودية ح الصحاريالنادي الرياضي   (لم تجـــــري)وفاق ح بحبح        النادي الرياضي حاسي بحبح

 ترجي س لعجالالنادي الرياضي    (ِمؤجلــــــــــة)       بويرة لحداب النادي الرياضي حاسي بحبح

 بلدية بنهار النادي الرياضي  (20) –( 20)وداد س لعجال       النادي الرياضي سيدي لعجال

 أفقه شباب علنادي الرياضي ا  (22) –( 20)     شباب ح فدول  النادي الرياضي  حاسي فدول

  مولودية ح الصحاريالنادي الرياضي   (لم تجـــــري)وفاق ح بحبح        النادي الرياضي حاسي بحبح

 ترجي س لعجالالنادي الرياضي    (ِمؤجلــــــــــة)       بويرة لحداب النادي الرياضي حاسي بحبح

 بلدية بنهار النادي الرياضي  (22) –( 20)وداد س لعجال       النادي الرياضي سيدي لعجال

 أفقه شباب علنادي الرياضي ا  (22) –( 20)     شباب ح فدول  النادي الرياضي  حاسي فدول

  مولودية ح الصحاريالنادي الرياضي   (لم تجـــــري)وفاق ح بحبح        النادي الرياضي حاسي بحبح

 ترجي س لعجالالنادي الرياضي    (ِمؤجلــــــــــة)       بويرة لحداب النادي الرياضي حاسي بحبح
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 إتحاد ش مسعد النادي الرياضي   (20) –( 20)     سونلغاز مسعد النادي الرياضي مسعد

 شباب تعظميتلنادي الرياضي ا   (20) –( 20)    بلدية أم العظامالنادي الرياضي  فيض البطمة

  بلدية زكارالنادي الرياضي    (22) –( 20)      أهلي مسعد   النادي الرياضي مسعد

 إتحاد ش مسعد النادي الرياضي   (22) –( 20)سونلغاز مسعد      النادي الرياضي مسعد

 شباب تعظميتلنادي الرياضي ا   (20) –( 20)  بلدية أم العظام  النادي الرياضي  فيض البطمة

  بلدية زكارالنادي الرياضي    (22) –( 02)أهلي مسعد         النادي الرياضي مسعد

 إتحاد ش مسعد النادي الرياضي   (20) –( 20)سونلغاز مسعد      النادي الرياضي مسعد

 تعظميتشباب لنادي الرياضي ا   (20) –( 20)  بلدية أم العظام  النادي الرياضي  فيض البطمة

  بلدية زكارالنادي الرياضي    (22) –( 20)أهلي مسعد         النادي الرياضي مسعد
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 سبورتينغ زنينة النادي الرياضي   (20) –( 20)      نصر الشارف النادي الرياضي الشارف 

 يعقوب ترجي بنلنادي الرياضي ا  (لم تجـــــري)     مولودية القديدالنادي الرياضي  القديد

  اإلدريسية مستقبلالنادي الرياضي    (22) –( 20)    أهلي اإلدريسية النادي الرياضي اإلدريسية

  وفاق الزعفرانالنادي الرياضي   (20) –( 20)الجوهرةب الدويس النادي الرياضي الدويس

 سبورتينغ زنينة النادي الرياضي   (20) –( 22)      نصر الشارف النادي الرياضي الشارف 

 ترجي بن يعقوبلنادي الرياضي ا  (20) –( 22)     مولودية القديدالنادي الرياضي  القديد

  مستقبل اإلدريسيةالنادي الرياضي    (20) –( 20)أهلي اإلدريسية     النادي الرياضي اإلدريسية

  وفاق الزعفرانالنادي الرياضي   (20) –( 20)الجوهرةب الدويس النادي الرياضي الدويس

 سبورتينغ زنينة النادي الرياضي   (20) –( 20)      نصر الشارف النادي الرياضي الشارف 

 يعقوبترجي بن لنادي الرياضي ا  (20) –( 20)     مولودية القديدالنادي الرياضي  القديد

  مستقبل اإلدريسيةالنادي الرياضي    (20) –( 22)أهلي اإلدريسية     النادي الرياضي اإلدريسية

  وفاق الزعفرانالنادي الرياضي   (22) –( 20)الجوهرةب الدويس النادي الرياضي الدويس
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          أمل م الجلفة النادي الرياضي     (20) – (20)      وئام الجلفة   الرياضيالنادي  دار022الجلفة

 شباب عين معبدلنادي الرياضي ا      (لم تجـــــري)      فتح مليليحةالنادي الرياضي  دار الشيىخ

 الجلفة قدماءالنادي الرياضي      (20) –( 20)إتحاد والد نايل    النادي الرياضي دروازيالجلفة

  وداد عين أفقهالنادي الرياضي       (لم تجـــــري)شبيبة ح بحبح    النادي الرياضي حاسي بحبح

  أمل م الجلفة         النادي الرياضي     (20) – (22)      وئام الجلفة   النادي الرياضي دار022الجلفة

 شباب عين معبدلنادي الرياضي ا      (لم تجـــــري)   فتح مليليحة   النادي الرياضي  دار الشيىخ

 قدماء الجلفةالنادي الرياضي      (20) –( 22)إتحاد والد نايل    النادي الرياضي الجلفةدروازي

  وداد عين أفقهالنادي الرياضي     (20) –( 20)شبيبة ح بحبح    النادي الرياضي حاسي بحبح

  أمل م الجلفة         النادي الرياضي     (20) – (22)      وئام الجلفة   النادي الرياضي دار022الجلفة

 شباب عين معبدلنادي الرياضي ا      (تجـــــريلم )   فتح مليليحة   النادي الرياضي  دار الشيىخ

 قدماء الجلفةالنادي الرياضي      (20) –( 20)إتحاد والد نايل    النادي الرياضي الجلفةدروازي

  وداد عين أفقهالنادي الرياضي     (20) –( 20)شبيبة ح بحبح    النادي الرياضي حاسي بحبح
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 مولودية حد الصحاري النادي الرياضي  (20) –( 20)         شباب ع أفقه النادي الرياضي عيه أفقه

 وفاق ح بحبحلنادي الرياضي ا   (22) –( 20)       بلدية بنهار    النادي الرياضي  بنهار

  شباب فدولالنادي الرياضي    (20) –( 20) ترجي س لعجال     النادي الرياضي سيدي لعجال

 س لعجال ودادالنادي الرياضي    (20) –( 22)       بويرة لحداب  النادي الرياضي حاسي بحبح

 مولودية حد الصحاري النادي الرياضي  (20) –( 22)شباب ع أفقه          النادي الرياضي عيه أفقه

 وفاق ح بحبحلنادي الرياضي ا   (20) –( 20)     بلدية بنهار      النادي الرياضي  بنهار

  شباب فدولالنادي الرياضي    (20) –( 20)ترجي س لعجال      النادي الرياضي سيدي لعجال

 وداد س لعجالالنادي الرياضي    (20) –( 02)   بويرة لحداب      النادي الرياضي حاسي بحبح

 مولودية حد الصحاري النادي الرياضي  (20) –( 20)شباب ع أفقه          النادي الرياضي عيه أفقه

 وفاق ح بحبحلنادي الرياضي ا   (22) –( 20)     بلدية بنهار      النادي الرياضي  بنهار

  شباب فدولالنادي الرياضي    (20) –( 20)ترجي س لعجال      النادي الرياضي سيدي لعجال

 وداد س لعجالالنادي الرياضي    (20) –( 20)   بويرة لحداب      الرياضيالنادي  حاسي بحبح
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    19+ 05 24 00 02 07 09 23 أمل مدينة الجلفةالنادي الرياضي 

    15+ 04 19 00 03 06 09 21 الزعفرانوفاق النادي الرياضي 

  011م10-  02+ 14 16 02 02 05 09 16 مولودية القديد النادي الرياضي

    00 18 18 04 01 04 09 13 حاسي بحبحوفاق  النادي الرياضي

    02- 11 09 02 05 02 09 11 حاسي بحبحشبيبة نادي الرياضي 

    05- 10 05 04 02 03 09 11 بنهاربلدية نادي الرياضي 

    09- 23 14 06 00 03 09 09 نايلأوالد نادي الرياضي 

    06- 23 17 05 02 02 09 08 معبدشباب عين نادي الرياضي 

  -011:م10-  03+ 18 21 06 00 03 09 07 الصحاريمولودية حد نادي الرياضي 

 -00-:م10- 02 17- 26 09 07 01 01 09 03- حاسي فدولشباب  النادي الرياضي

 011م10-

 

    15+ 06 21 01 01 07 09 22 أهلي مسعد النادي الرياضي

    12+ 05 17 01 02 06 09 20 مسعدنجوم النادي الرياضي 

    11+ 06 17 00 04 05 09 19 الشارفنصر النادي الرياضي 

    03+ 13 16 03 01 05 09 16 اإلدريسيةمستقبل  النادي الرياضي

    02+ 14 16 04 01 04 09 13 بيضاء دويسجوهرة  النادي الرياضي

  011م10-  00+ 12 12 05 01 03 09 09 يعقوب ترجي بن النادي الرياضي

  011م10-  10- 23 13 06 00 03 09 08 شباب مسعدإتحاد  النادي الرياضي

    14- 23 09 06 01 02 09 07 تعظميتشباب  النادي الرياضي

    09- 18 09 07 01 01 09 04 اإلدريسيةأهلي  النادي الرياضي

 011م10- 01 17 27 10 07 00 02 09 02 زكاربلدية  النادي الرياضي

 75م11-
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    17+ 02 19 00 01 09 10 28 بويرة  لحداببلدية النادي الرياضي 

    18+ 00 18 00 02 08 10 26 سيدي لعجالترجي النادي الرياضي 

  011م10-  04+ 11 15 04 00 06 10 17 سبورتينغ زنينةالنادي الرياضي 

    07+ 13 20 04 01 05 10 16 سيدي لعجالوداد النادي الرياضي 

 (69)م2.-01  02+ 10 12 05 00 05 10 11 العبي الجلفةقدماء النادي الرياضي 

 122م1.-

 

    04- 11 07 05 02 03 10 11 أفقهشباب عين النادي الرياضي 

    19- 26 07 06 01 03 10 10 أم العظامالنادي الرياضي 

 (69)م2.-01  03+ 19 22 05 00 05 10 09 الجلفةوئام النادي الرياضي 

 .97م2.-

 

    00 18 18 06 02 02 10 08 المليليحةفتح النادي الرياضي 

    05- 11 06 05 04 01 10 07 أفقهوداد عين النادي الرياضي 

    19- 21 05 08 01 01 10 04 مسعدسونلغاز النادي الرياضي 

http://www.lwfdjelfa.com/


16 

LWF Djelfa ....... www.lwfdjelfa.com21.79 / Fax : 027.90.24.37 / Site Web : Tel : 027.90.  /الموقع االلكترونً/   9779.79.727.ف/   -  9779.791779.ر.و.ك.ق.الجلفة.......هـ: 

    15+ 04 19 00 01 06 07 19 أهلي مسعدالنادي الرياضي 

    05+ 12 17 02 01 04 07 13 مسعدنجوم النادي الرياضي 

    05+ 12 17 02 00 04 06 12 تعظميتشباب النادي الرياضي 

    03- 16 13 03 01 03 07 10 شباب مسعدإتحاد النادي الرياضي 

    01+ 08 09 04 00 03 07 09 أم العظامبلدية النادي الرياضي 

    10- 20 10 05 01 01 07 04 مسعد سونلغازالنادي الرياضي 

    13- 17 04 06 00 01 07 03 زكاربلدية النادي الرياضي 
            

    28+ 03 31 00 00 07 07 21 أهلي مسعدالنادي الرياضي 

    14+ 05 19 01 00 05 06 15 تعظميتشباب النادي الرياضي 

    06+ 10 16 02 01 04 07 13 مسعدنجوم النادي الرياضي 

    03- 12 09 04 01 02 07 07 أم العظامبلدية النادي الرياضي 

    08- 20 12 04 01 02 07 07 شباب مسعدإتحاد النادي الرياضي 

    15- 22 07 05 01 01 07 04 زكاربلدية النادي الرياضي 

    20- 23 03 06 00 01 07 03 مسعد سونلغازالنادي الرياضي 
            

    19+ 03 22 00 01 06 07 19 نجوم مسعدالنادي الرياضي 

    10+ 05 15 02 00 05 07 15 أم العظامبلدية النادي الرياضي 

    03- 16 13 03 00 04 07 12 شباب مسعدإتحاد النادي الرياضي 

    03+ 08 11 02 01 03 06 10 تعظميتشباب النادي الرياضي 

    01+ 07 08 03 01 03 07 10 مسعدأهلي النادي الرياضي 

    10- 15 05 05 01 01 07 04 زكاربلدية النادي الرياضي 

    20- 25 05 07 00 00 07 00 مسعد سونلغازالنادي الرياضي 
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    13+ 06 19 01 01 06 08 19 يعقوبترجي بن النادي الرياضي 

    09+ 06 15 02 00 06 08 18 وفاق الزعفرانالنادي الرياضي 

    10+ 09 19 03 00 05 08 15 اإلدريسيةأهلي النادي الرياضي 

    06+ 06 12 03 00 05 08 15 القديد مولوديةالنادي الرياضي 

    03- 12 09 05 01 03 08 10 اإلدريسيةمستقبل النادي الرياضي 

    06- 15 09 05 01 02 08 07 جوهرة ب دويسالنادي الرياضي 

    06- 13 07 06 00 02 08 06 سبورتينغ زنينةالنادي الرياضي 

    23- 25 02 07 01 01 08 04 الشارفنصر النادي الرياضي 

    12+ 08 20 01 01 06 08 19 الدويس الجوهرة بالنادي الرياضي 

    09+ 04 13 00 03 05 08 18 الزعفرانوفاق النادي الرياضي 

    02- 11 09 02 03 03 08 12 مولودية القديدالنادي الرياضي 

    04+ 11 15 02 04 02 08 10 يعقوب ترجي بنالنادي الرياضي 

    02- 10 08 02 06 00 08 06 اإلدريسيةمستقبل النادي الرياضي 

    02- 08 06 04 03 01 08 06 الشارفنصر النادي الرياضي 

    06- 19 13 05 02 01 08 05 اإلدريسيةأهلي النادي الرياضي 

    09- 20 11 05 02 01 08 05 سبورتينغ زنينةالنادي الرياضي 

    10+ 03 13 00 01 07 08 22 القديدمولودية النادي الرياضي 

    11+ 02 13 01 00 07 08 21 الجوهرة ب الدويسالنادي الرياضي 

    04+ 05 09 02 03 03 08 12 بن يعقوبترجي النادي الرياضي 

    01+ 13 14 04 01 03 08 10 الشارفنصر النادي الرياضي 

    03+ 07 10 03 03 02 08 09 الزعفرانوفاق النادي الرياضي 

    03+ 06 09 03 03 02 08 09 اإلدريسيةمستقبل النادي الرياضي 

    18- 22 04 06 02 00 08 02 سبورتينغ زنينةالنادي الرياضي 

    14- 15 01 07 01 00 08 01 إلدريسيةأهلي االنادي الرياضي 
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    26+ 09 35 00 00 08 08 24 اوالدد نايلإتحاد النادي الرياضي 

    31+ 03 40 01 00 07 08 21 مدينة الجلفةأمل النادي الرياضي 

    08- 21 13 03 00 04 07 12 عين أفقهوداد النادي الرياضي 

    04- 19 15 04 01 03 08 10 حاسي بحبحشبيبة النادي الرياضي 

    01- 18 17 05 00 03 08 09 العبي الجلفةقدماء النادي الرياضي 

    16- 27 11 04 01 02 07 07 ليليحةفتح المالنادي الرياضي 

    14- 24 10 06 00 02 08 06 الجلفةوئام النادي الرياضي 

    20- 26 06 07 00 01 08 03 عين معبدشباب النادي الرياضي 

    38+ 05 43 00 00 08 08 24 الجلفة أمل مدينةالنادي الرياضي 

    14+ 13 27 02 00 06 08 18 حاسي بحبحشبيبة النادي الرياضي 

    09+ 15 24 04 00 04 08 12 اوالد نايلإتحاد النادي الرياضي 

    00 16 16 03 02 03 08 11 العبي الجلفةقدماء النادي الرياضي 

    14- 10 24 03 01 03 07 10 عين أفقهوداد النادي الرياضي 

    11- 20 09 05 00 03 08 09 الجلفةوئام النادي الرياضي 

    17- 27 10 04 01 02 07 07 المليليحةفتح النادي الرياضي 

    19- 24 05 07 00 01 08 03 عين معبدشباب النادي الرياضي 

    37+ 07 44 00 01 07 08 22 اوالد نايلإتحاد النادي الرياضي 

    36+ 06 42 00 01 07 08 22 مدينة الجلفةأمل النادي الرياضي 

    03- 13 10 02 02 03 08 11 عين أفقهوداد النادي الرياضي 

    10- 19 09 04 01 03 08 10 العبي الجلفةقدماء النادي الرياضي 

    15- 24 09 03 01 03 08 10 المليليحةفتح النادي الرياضي 

    09- 15 06 04 02 02 08 08 حاسي بحبحشبيبة النادي الرياضي 

    13- 21 08 06 00 02 08 06 الجلفةوئام النادي الرياضي 

    15- 20 05 07 00 01 08 03 عين معبدشباب النادي الرياضي 
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    15+ 07 22 00 01 06 07 19 لعجال ترجي سيديالنادي الرياضي 

    12+ 08 20 01 01 06 08 19 حاسي فدولشباب النادي الرياضي 

    03+ 12 15 03 00 05 08 15 بنهاربلدية النادي الرياضي 

    03+ 12 15 03 00 04 07 12 لحداببويرة النادي الرياضي 

    00 14 14 04 01 03 08 10 سيدي لعجالوداد النادي الرياضي 

    08- 18 10 06 00 02 08 06 عين أفقهشباب النادي الرياضي 

    13- 22 09 06 00 0 08 06 حاسي بحبحوفاق النادي الرياضي 

    12- 22 10 06 01 01 08 04 حد الصحاريةمولوديالنادي الرياضي 

    09+ 09 21 02 01 05 08 16 فدول شباب حاسيالنادي الرياضي 

    05- 19 14 03 00 05 08 15 حاسي بحبحوفاق النادي الرياضي 

    11+ 06 17 01 02 04 07 14 لحداببويرة النادي الرياضي 

    03+ 08 11 01 02 05 08 14 بنهاربلدية النادي الرياضي 

    10+ 09 19 04 01 03 08 10 حد الصحاريةمولوديالنادي الرياضي 

    00 13 13 04 00 03 07 09 سيدي لعجالترجي النادي الرياضي 

    07- 13 05 06 00 02 08 06 عين أفقهشباب النادي الرياضي 

    21- 27 06 06 00 02 08 06 سيدي لعجالوداد النادي الرياضي 

    19+ 03 22 00 00 07 07 21 لعجال ترجي سيديالنادي الرياضي 

    08+ 05 13 01 00 07 08 21 سيدي لعجالوداد النادي الرياضي 

    04+ 09 13 04 01 03 08 10 حاسي فدولشباب النادي الرياضي 

    01- 10 09 04 01 03 08 10 حد الصحاريةمولوديالنادي الرياضي 

    00 12 12 03 01 03 07 10 لحداببويرة النادي الرياضي 

    06- 15 09 04 01 03 08 10 عين أفقهشباب النادي الرياضي 

    08- 12 04 06 00 02 08 06 بنهاربلدية النادي الرياضي 

    14- 18 04 07 00 01 08 03 حاسي بحبحوفاق النادي الرياضي 
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 01القضية رقم :

 فئة مدارس كرة القدم
 االعضاء الحاضرون :

 سبع مخلوف  : المدٌر التقنً -
 االستاذة حامدي امٌنة: رئٌسة لجنة الطاعة -
 شباٌكً عمار : عضو اللجنة -

 : جدول االعمال 
 البريد الوارد -

 دراسة القضايا -
 :تأكٌد االحتراز من فرٌق مدرسة مستقبل الحكام الجلفة فى مقابلة البريد : 

 . .1/9.9./19مستقبل الجلفة ( بتارٌخ : –)شبٌة الجلفة 

 ضد مشاركة الالعبٌن :

 (6....9بوخالفة محمد عثمان رقم الرخصة ) -
 (52...9حفاف محمد محمدعبد المجٌد رقم الرخصة ) -
 (2.....9عقاقنة ولٌد رقم الرخصة )  -

 من فرٌق شبٌة الجلفة

 نظرا لورقة المقابلة 
  شبٌبة الجلفة –نظرا لالستماع لفرٌقً :مستقبل حكام الجلفة 
 تطبٌقا لقانون الداخلً للرابطة لتسٌر بطولة المدارس 

  نظرا للمخالفة المكتشفة من طرف الرابطة وعدم استفاء االحتراز المقدم من طرف مدرسة حكام الجلفة
 وللنظام الداخلى للرابطة المسٌر لبطولة المدارس . للطرق القانونٌة

 ولهذه االسبالب اللجنة تقرر :
( من 6....9للتزوٌر فى هوٌة الالعب : بوخالفة محمدعثمان رقم الرخصة )نظرا للمخالفة المكتشفة من الرابطة 

 فرٌق مدرسة شبٌبة الجلفة ) عدم تطابق صورة الالعب مع الهوٌة (
بمعاقبة  .1/9.9./.9الداخلً للرابطة والمسٌر لبطولة المدارس تقرر اللجنة فى اجتماعها بتارٌخ : تطبٌقا للقانون  -

 مدرسة شبٌة الجلفة بما ٌلً :
 ( ثالثة مقابل صفر ...-2.خسارة المقابلة لفرٌق شبٌبة الجلفة ومنح ثالثة نقاط لفرٌق مستقبل حكام الجلفة بنتٌجة ) -
 ق شبٌبة الجلفة .ثالثة نقاط من رصٌد فرٌ 2.خصم  -
 اقصاء من البطولة فى حالة العود . -
 . .9.19/9.9( للموسم الرٌاضً 6....9إلغاء رخصة الالعب بوخالفة محمد عثمان رقم الرخصة ) -
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   00 05+ 02 07 02 00 04 06 12 مولودية ع أفقه

   00 03+ 05 08 01 02 03 06 11 نادي الحماية المدنية

   00 04+ 01 05 00 04 02 06 10 الجلفاويةمدرسة كرة القدم 

   00 03+ 04 07 02 01 03 06 10 نادي سريع الجلفة

   00 04+ 02 06 01 03 02 06 09 نادي سالم الدويس

   00 03+ 02 05 01 03 02 06 09 مدرسة سبورتينغ اماني

   00 02+ 02 04 01 03 02 06 09 نادي الشرطة الجلفة

   00 02+ 02 04 01 03 02 06 09 سريع شباب ع وسارة

   00 02- 08 06 03 00 03 06 09 مدرسة الهالل ع وسارة

   00 01+ 04 05 02 02 02 06 08 اإلدريسيةمشعل أكاديمية 

   00 02- 09 07 02 02 02 06 08 نادي أهلي اإلدريسية

   00 04- 08 04 02 02 02 06 08 مولودية الزعفران

   00 03+ 05 08 03 01 02 06 07 أكاديمية الجلفة

   00 01+ 01 02 01 04 01 06 07 سبور سيتي الجلفة

   00 00 04 04 01 04 01 06 07 نادي وداد حاسي بحبح

   00 00 05 05 02 03 01 06 06 مدرسة الرائد عين وسارة

   00 04- 06 02 03 02 01 06 05 نادي أصاغر الجلفة

   00 12- 13 01 05 01 00 06 01 نادي مستقبل اإلدريسية
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   00 07+ 05 12 00 01 05 06 16 نادي الهالل الجلفاوي

   00 06+ 04 10 00 01 05 06 16 ل عين الزينةمنادي أ

   00 06+ 05 11 01 01 04 06 13 نادي شبيبة الجلفة

   00 07+ 05 12 01 02 03 06 11 نادي شباب زكار

   00 05+ 03 08 01 02 03 06 11 الجلفةنادي مستقبل حكام 

   00 03+ 03 06 01 02 03 06 11 الدويسنادي الجوهرة البيضاء 

   00 04+ 04 08 01 02 03 06 11 نادي شباب نجوم مسعد

   00 05+ 05 10 02 01 03 06 10 مدرسة مستقبل الجلفة

   00 02- 05 03 02 02 02 06 08 نادي إتحاد بوتريفيس

   00 01- 05 04 01 04 01 06 07 طالئع أحرار الجلفة

   00 02- 06 04 03 01 02 06 07 نادي إتحاد عين الشيح

   00 05- 08 03 03 01 02 06 07 مدرسة الرجاء الجلفاوي

   00 00 09 09 02 03 01 06 06 شباب عين اإلبل

   00 05- 08 03 03 02 01 06 05 مدرسة أولمبي المجبارة

   00 06- 10 04 05 00 01 06 03 شباب تعظميت

   00 10- 12 02 05 00 01 06 03 مدرسة الوفاق المجبارة

   00 07- 10 03 04 02 00 06 02 نادي أجيال عين معبد

   00 12- 13 01 06 00 00 06 00 نادي النصر الجلفة
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 عزوز الهادي           أ مني املال

  س ين عبد هللا           الاكثب
جدول الاعامل :

 

 .5.000,00 الرشيف 005 03 جلنة الطاعة بدلية زاكرالنادي الراييض 
 .1.000,00 الرشيف .1. .. جلنة الطاعة مولودية حد الصحاريالنادي الراييض 
. 5.000,00 الرشيف .1. .. جلنة الطاعة بدلية زاكرالنادي الراييض 
 .10.000,00 الرشيف 19. .. جلنة الطاعة ش باب مسعدالنادي الراييض 
. 3.500,00 الرشيف 91. 5. جلنة الطاعة بدلية بهنارالنادي الراييض 
 .11.500,00 الرشيف 92. 5. جلنة الطاعة مولودية حد الصحاريالنادي الراييض 
 .7.000,00 ما قبل الرشيف 7.. 5. جلنة الطاعة سوهلغاز مسعدالنادي الراييض 
. 3.000,00 فئات ش باهية 6.. 5. جلنة الطاعة بدلية بهنارالنادي الراييض 
. 3.000,00 ما قبل الرشيف 5.. 5. جلنة املنافسة العظامبدلية أ م النادي الراييض 
. 3.000,00 فئات ش باهية 6.. 5. جلنة املنافسة س بورثينغ زهينةالنادي الراييض 
. 2.000,00 فئات ش باهية 8.. 5. جلنة املنافسة فتح املليليحةالنادي الراييض 
. 3.000,00 فئات ش باهية 9.. 5. جلنة املنافسة قدماء العيب اجللفةالنادي الراييض 
. 3.000,00 فئات ش باهية 11. 5. جلنة املنافسة ش باب حايس فدولالنادي الراييض 
 .1.500,00 الرشيف .2. 6. جلنة الطاعة ا حتاد أ والد انيلالنادي الراييض 
 .5.000,00 ما قبل الرشيف  6. جلنة املنافسة وداد عني أ فقهالنادي الراييض 
. 2.000,00 الرشيف 8.. 6. املديرية التقنية بدلية زاكرالنادي الراييض 

. 2.000,00 الرشيف 19 8. جلنة الطاعة مولودية حد الصحاري النادي الراييض
 .13.000,00 الرشيف .1 8. جلنة الطاعة تريج بن يعقوبالنادي الراييض 
 .1.000,00 ما قبل الرشيف 9. 8. جلنة الطاعة بويرة حلدابالنادي الراييض 
 .8.000,00 فئات ش باهية 12. 8. جلنة الطاعة وئام اجللفةالنادي الراييض 
 .1.000,00 الرشيف 59. 9. جلنة الطاعة ش باب حايس فدولالنادي الراييض 
 .1.500,00 الرشيف .9.6.  جلنة الطاعة بدلية بهنارالنادي الراييض 
 .1.500,00 الرشيف .9.6.  جلنة الطاعة ش باب عني معبدالنادي الراييض 

 .5.000,00 الرشيف 9.61.  جلنة الطاعة مولودية القديد النادي الراييض
 .1.000,00 الرشيف .9.6.  جلنة الطاعة هرص الشارفالنادي الراييض 
 .1.000,00 الرشيف 9.65.  جلنة الطاعة أ هيل مسعدالنادي الراييض 
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. 2.500,00 الرشيف 9.67.  جلنة الطاعة بدلية زاكرالنادي الراييض 
 .1.000,00 الرشيف .7. .1 جلنة الطاعة ا حتاد ش باب مسعدالنادي الراييض 
 .1.500,00 الرشيف 76. .1 جلنة الطاعة أ هيل مسعدالنادي الراييض 
. 2.000,00 ما قبل الرشيف 76. .1 جلنة الطاعة جنوم مسعدالنادي الراييض 

 .1.000,00 ما قبل الرشيف .9. .1 الطاعةجلنة  وداد عني أ فقه النادي الراييض
 .5.000,00 ما قبل الرشيف 95. .1 جلنة الطاعة ش باب عني أ فقه النادي الراييض

. 3.000,00 ما قبل الرشيف 97. .1 جلنة الطاعة بدلية أ م العظامالنادي الراييض 
 00. 10.000 رشيف 78. 11 جلنة الطاعة جنوم مسعدالنادي الراييض 
 .1.000,00 ما قبل الرشيف 98. 11 جلنة الطاعة س بورثينغ زهينةالنادي الراييض 
 .1.000,00 ما قبل الرشيف 98. 11 جلنة الطاعة فتح املليليحةالنادي الراييض 
. 6.500,00 ما قبل الرشيف 21. 11 جلنة الطاعة سوهلغاز مسعدالنادي الراييض 
 .1.000,00 ما قبل الرشيف 29. 11 جلنة الطاعة قدماء العيب اجللفةالنادي الراييض 
 .1.000,00 ما قبل الرشيف 29. 11 جلنة الطاعة بويرة حلدابالنادي الراييض 
 .1.000,00 رشيف 82. 19 جلنة الطاعة هرص الشارفالنادي الراييض 
 00. 30.000 رشيف 87. 19 جلنة الطاعة بدلية زاكرالنادي الراييض 
 .5.000,00 ما قبل الرشيف .2. 19 جلنة الطاعة سوهلغاز مسعدالنادي الراييض 
 .5.000,00 رشيف 25. 19 جلنة املنافسة بدلية زاكرالنادي الراييض 
 00. 30.000 ما قبل الرشيف 26 19 جلنة املنافسة وئام اجللفةالنادي الراييض 
 00. 45.000 ما قبل الرشيف 27. 19 جلنة املنافسة ش باب عني معبدالنادي الراييض 
 .5.000,00 ما قبل الرشيف 28. 19 املديرية التقنية وئام اجللفةالنادي الراييض 
 .5.000,00 ما قبل الرشيف 29. 19 املديرية التقنية فتح املليليحةالنادي الراييض 
 .5.000,00 ما قبل الرشيف ... 19 املديرية التقنية هرص الشارفالنادي الراييض 
 .50.000,00 الرشيف 8. 7. جلنة الطاعة ش باب ثعظميتالنادي الراييض 
 .5.000,00 ما قبل الرشيف 17. 12 جلنة املنافسة قدماء العيب اجللفةالنادي الراييض 
 .5.000,00 ما قبل الرشيف 18. 12 جلنة املنافسة وئام اجللفةالنادي الراييض 
 00. 45.000 فئات ش باهية 19. 12 املنافسةجلنة  وئام اجللفةالنادي الراييض 
 .15.000,00 فئات ش باهية .9. 12 جلنة املنافسة قدماء العيب اجللفةالنادي الراييض 
 .20.000,00 ما قبل الرشيف ... 12 جلنة الطاعة قدماء العيب اجللفةالنادي الراييض 
 .1.000,00 ش باهيةفئات  99. .1 جلنة الطاعة أ هيل اال دريس يةالنادي الراييض 
 .1.000,00 فئات ش باهية .2. .1 جلنة الطاعة تريج بن يعقوبالنادي الراييض 
. 2.000,00 فئات ش باهية 21. .1 جلنة الطاعة ش باب حايس فدولالنادي الراييض 
 00. 45.000 فئات ش باهية 97. 15 جلنة املنافسة بدلية زاكرالنادي الراييض 
 .15.000,00 فئات ش باهية 98. 15 جلنة املنافسة زهينةس بورثينغ النادي الراييض 
 .15.000,00 فئات ش باهية 99. 15 جلنة املنافسة وئام اجللفةالنادي الراييض 
 00. 45.000 فئات ش باهية .2. 15 جلنة املنافسة مولودية حد الصحاريالنادي الراييض 

http://www.lwfdjelfa.com/


97 

LWF Djelfa ....... www.lwfdjelfa.com21.79 / Fax : 027.90.24.37 / Site Web : Tel : 027.90.  /الموقع االلكترونً/   9779.79.727.ف/   -  9779.791779.ر.و.ك.ق.الجلفة.......هـ: 

 .2.000,00 الرشيف 5.. 2. الطاعةجلنة  بدلية زاكرالنادي الراييض 
 .1.000,00 الرشيف .1. .. جلنة الطاعة مولودية حد الصحاري النادي الراييض

 .1.000,00 الرشيف 19. .. جلنة الطاعة بدلية بهنارالنادي الراييض 
 .500,00 الرشيف .1 .. جلنة الطاعة بدلية زاكرالنادي الراييض 
 .10.000,00 الرشيف 19 2/19 الطاعة جلنة ش باب مسعدالنادي الراييض 
. 3.000,00 الرشيف 11 5. جلنة املنافسة ش باب حايس فدولالنادي الراييض 

 .11.500,00 الرشيف 92 5. جلنة الطاعة مولودية حد الصحاري النادي الراييض
 .1.000,00 الرشيف .. 7. جلنة الطاعة مولودية القديد النادي الراييض

 .50.000,00 الرشيف 8. 7. جلنة الطاعة ش باب ثعظميتالنادي الراييض 
 .17.500,00 الرشيف 9. 7. جلنة الطاعة ش باب عني معبدالنادي الراييض 
. 13.000,00 الرشيف 057 08 جلنة املنافسة تريج بن يعقوبالنادي الراييض 
. 3.000,00 ما قبل الرشيف 08 05 جلنة املنافسة س بورثينغ زهينةالنادي الراييض 
. 3.000,00 ما قبل الرشيف 09 05 جلنة الطاعة قدماء العيب اجللفةالنادي الراييض 
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